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FORORD

Endnu et år i foreningsregi er gået med travlhed, fokus på skolen, evalueringer, rap-
porter, kritik, opbakning og udvikling. Der arbejdes fortsat hårdt med at implementere 
2014-loven om folkeskolen og ikke mindst også på med at øge inklusionen.

De seneste år har budt på store forandringer på skoleområdet. Der er et andet ind-
hold, en anden måde at organisere dagen på, mere fokus på ledelse, andre strukturer, 
men også en reduktion i midler til at drive skole for, samtidig med at der er færre læ-
rere og ledere. Her kæmper skolelederne for at lykkes med det hele. 

Dygtige og loyale ledere har med medarbejderne, elever og forældre fået implemen-
teret mere og mere på en stadig bedre måde. Det samtidig med, at vi desværre har po-
litikere, der lokalt har travlt med at indføre endnu flere obligatoriske mål, end der var 
i lovteksterne – og centrale politikere, der vil ændre fundamentet i reformen.

Vi bliver angrebet både på grundlaget for – samt indholdet i – vores arbejde, sam tidig 
med, at vi bliver styret på midlerne. Det giver urimelige arbejdsbetingelser for den i for-
vejen store udfordring, det er at drive skole. Og i de kommende år vil vi se flere krav 
om evaluering af 2014-loven. 

Vi vil prøve at holde fast i de grundlæggende tanker i reformen, men også udfordre 
de områder, der kan trænge til justering. I det arbejde vil vi rådføre os med jer. Vi fort-
sætter arbejdet med indsatsområdet ”Tæt på”, hvor formandskab og HB tager ud til 
møder i landet for at samle viden ind og dele erfaringer.

I Skolelederforeningen står vi sammen, og ikke mindst når der er fuldt hus på vores 
årsmøde er det et symbol på det fælles fokus, vi som skoleledere og folkeskolen har. I 
året, der er gået, har vi kæmpet for ordentlige ledelsesvilkår. Folkeskolen har brug for 
både gode rammer og en god økonomi. 

Også det fælles indsatsområde med parterne omkring skolen ”Folkeskolen. Vores. 
Hele livet” vidner om et stærkt samarbejde, som gerne skulle munde ud i større opbak-
ning til folkeskolen, men også gerne bedre vilkår for at lykkes med opgaven. 

På bestyrelsens vegne

Claus Hjortdal
Formand for Skolelederforeningen
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Denne skriftlige beretning har til formål at give et ind-
blik i, hvad foreningen har beskæftiget sig med siden 
sidste repræsentantskabsmøde. Hvad har vi haft  fokus 
på, hvilke tendenser er der? 

Den suppleres på repræsentantskabsmødet af 
formandens mundtlige beretning, der i en mere enkel 
form lægger op til dialog og debat. Hvilke indsatser vil 

foreningen prioritere fremadrettet? Beretningerne skal 
godkendes samlet af repræsentantskabet.

På mødet bliver foreningens økonomi fremlagt, kon-
tingentet, ydelser og midler til det lokale arbejde skal 
fastlægges. Indkomne forslag skal drøftes og besluttes. 
Og så er der i år valg til formand, næstformand og seks 
medlemmer af foreningens hovedbestyrelse m.fl. 
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Folkeskolen er altid til diskussion. Således også i år, selv om man kunne ønske sig ro til at imple-
mentere de mange ændringer: Reformen, inklusion, arbejdstid, nye skole- og ledelsesstrukturer, ny 
ungdomsuddannelse, redegørelser, forældresamtaler, afrapporteringer mv.

Men sådan er det, og foreningen arbejder på mange baner på at sikre skolelederne tålelige ar-
bejds- og ledelsesforhold. Altid med vores vilkår for øje, men vi tænker ofte også på hele skolens 
vilkår. Skolelederforeningens perspektiv er nogle gange større end traditionelle fagforeningers.

AKTUELLE  
AGENDAER

STATUS 
Følgeforskningen fortæller, at 
indførelsen af 2014-loven på 
centrale kvalitetsparametre 
ligger stabilt sammenlignet 
med tidligere vurderinger. Der 
er mindre udsving, men ellers 
kan der ikke påvises store 
ændringer. Men bag ved de 
mange data, som genereres, 
er der alligevel meget fine 
resultater. 

Forældretilfredsheden i 
skolen er meget høj. Elever-
nes trivsel ligger meget højt, 
mobning er faldet endnu en 
gang, vi er de bedste i ver-
den til at uddanne eleverne 
til selvstændig tænkning, 
avanceret problemløsning og 
viden om samfundsforhold. 
Elevernes færdigheder ligger 
i dansk, engelsk, matematik 
og naturfag på et højt eller 
meget højt niveau.

Skolereformen var og er 
tiltrængt. Det handler om at 
holde blikket fast på det, der 
virker. Men det er også nød-
vendigt fortsat at argumen-
tere for, at finansieringen skal 
være i orden, hvis kvaliteten 
skal være i orden.

ØKONOMI 
Skiftende regeringer og kom-
munalbestyrelser gennemfører 
effekti viseringer og besparel-
ser. Det er et vilkår. Men det 
politisk-økonomiske pres på 
skolen kan ikke blive ved med 
at blive øget, samtidig med at 
man mener, der skal kvalitet-
udvikles.

Der er allerede sket en kolos-
sal produktionsforøgelse i fol-
keskolen. Der er sammenlagt 
og nedlagt et meget stort antal 

skoler, der er i dag 15 % færre 
ledere og ansatte end for 6-7 år 
siden, samtidig med at der er 
læsset på med reformer, nye 
mål og opgaver.

Først vedtog politikerne en 
underfinansieret skolereform. 
Dernæst fastholdes en minimal 
offentlig vækst. Alligevel får vi 
ofte kritik for ikke at gøre det 
godt nok, selv om det reelt 
handler om centrale såvel som 
kommunale økonomiske prio-

riteringer. Det kan skolerne 
ikke holde til, og samfundet 
heller ikke. 

Selv om vi trods de øko-
nomiske udfordringer tager 
 ansvar som  skoleledere og  
ikke vil klynke, må vi arbejde 
på at sikre, at resurserne er  
i orden, for at vi kan levere  
gode  resultater og bevare 
 folkeskolen som et attraktivt 
skoletilbud, alle børn frit  
kan  benytte. 

INKLUSION
Siden inklusions reformen blev sat i gang, 
har den haft stor offentlig-politisk bevå-
genhed. Med regeringens inklusionsefter-
syn i 2016 kom nye anbefalinger. Forenin-
gens formand var udpeget som formand 
for eftersynet, og formandskabet deltager 
i opfølgningsgruppen. 

Inklu sionsprocenten er steget fra 94,2 
til 95,2 % fra 2010/11 til 2016/17. Så på den 
led er reformen en succes. Men på vores 
tværkommunale og regionale  møder bli-

ver det nævnt, at skoler og ledelser i for-
bindelse med inklusionsindsatsen står 
med udfordringer af økonomisk, organi-
satorisk og kompetencemæssig art.

Med det formål opnå en dybere viden 
om og at afdække vilkårene for ledelses-
opgaven i forbindelse med inklusionsind-
satsen af børn med særlige behov, har 
Skolelederforeningen ved årsskiftet på 
egen hånd gennemført en undersøgelse 
blandt foreningens lokalformænd.

På formandsmødet i januar blev resul-
taterne fremlagt. De viser, at der er store 
forskelle i styringen af indsatsen i kom-
munerne. Det gælder tildeling af øko-
nomi, visitationsprocedurer, behandling 
af klager mv., og at en stigende underfi-
nansiering flere steder presser ledelsesop-
gaven. Så der er behov for at pege på de 
vanskeligheder, der er.

NY SKOLELEDERUDDANNELSE 
UVM, KL og foreningen har 
hen over året arbejdet på at  
få etableret en ny national  
diplomuddannelse i skole-
ledelse, der passer til skole-

lederjobbet i dag og er bedre målrettet de 
 kompetencer skoleledere bør have. 

Både opbygning og indhold af den nye skole-
lederuddannelse er stort set klar, og den ligger 
til udmøntning i Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet. Da der har været fortsatte drøftel-
ser om, hvilken model der er den rigtige, er en 
endelig afklaring trukket ud, men ventes klar 
dette forår. 
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LEDELSESKOMMISSION
Regeringens ledelseskommission skal komme 
med anbefalinger til at styrke ledelseskvalite-
ten i den offentlige sektor. Et særligt fokus er 
innovation og mulighed for effektivisering.

Kommissionen har udskudt den endelige 
aflevering af deres anbefalinger til OK’18  
er overstået, men har allerede givet nogle 
retningspile på, hvad man har fundet frem 
til. De er helt i overensstemmelse med, 
hvad Skolelederforeningen selv peger på i 
den rådgivende følgegruppe, hvor forenin-

gen er repræsenteret ved formand Claus 
Hjortdal.

Kommissionens arbejde viser bl.a., at der 
er brug for mere ledelse tæt på – samt at 
skoleledere i gennemsnit er leder for 24 an-
satte og for nogle langt flere, og at det ledel-
sesspænd bør mindskes. Kommissionen op-
fordrer herudover til mindre styring i det 
offentlige og peger på, at der i de senere år 
kan have været omstruktureret for hårdt i 
det offentlige.

PRÆMIEPULJE 
Den ½ mia. kr. til skoler over 3 år, 

som regeringen har afsat til 
at løfte fagligt svage elever / 
elever med særlige behov, er 
en regulær økonomisk prio-

ritering, men en noget speciel 
måde at udmønte ekstra midler på. 

Skolelederforeningen og alle 
andre aktører på skoleområdet har 
udtrykt sin skepsis over for denne 
incitationsmodel. Vi mener ikke det 
er motiverende for elever, forældre, 
ansatte eller skolelederne, at sko-
lerne skal investere ekstra midler i 
nye i tiltag, uden at vide om de får 
pengene igen bagefter.

Foreningen har i stedet foreslået, 
at de 500 millioner bruges på at 
udvikle skolerne igennem en kom-
munal indsats og på baggrund af 
de erfaringer, som de kommuner og 
skoler, der lykkes, har gjort sig. Det 
vil give effektive skoler med et lang-
sigtet og varigt løft.

UNGDOM
Endnu en reform blev besluttet i 
2017. En storstilet omlægning af 
kommunale skoletilbud, vejlednings- 
og støttefunktioner skal sikre, at alle 
25-årige får gennemført en uddan-
nelse, kommer i uddannelse eller 
vil være i beskæftigelse: ”Aftale om 
bedre veje til uddannelse og job”.

Det er en bred politisk aftale, 
som samler det nye, uddannelsestil-
bud i lokale ”Kommunale Ungeind-
satser”, hvilket Skolelederforeningen 
er tilfreds med. Der er en vis friheds-
grad for den enkelte kommune til at 
organisere sig, så det passer med 
deres virkelighed. Omvendt er der 
tale om en omfattende omlægning 
af praksis, der skaber usikkerhed for 
de nuværende tilbud. 

Vi er spændte på konsekven-
serne af denne reform. Det vil blive 
en kæmpe omvæltning, som vil 
kræve ressourcer og ledelse for at 
lykkes. I samme åndedrag har man – 
igen fristes man til at sige – fokus på 
den kommunale 10 kl. Vi opfordrer 
til at se nuanceret på overgangs-
problematikken og på at bryde den 
negative sociale arv, og her spiller 
den kommunale 10. kl en vigtig rolle.

OVERSTYRING
Strukturændringer og reformimplemente-
ring har givet nye styringsparadigmer for 
skoledriften i relation til folketing, stat, KL, 
kommuner og skolebestyrelse. 

Nu er det forskelligt, hvordan kommu-
nerne indretter sig ledelses- og styringsmæs-
sigt, men nogle steder er folkeskolen kaste-
bold mellem opdragsgivere, andre steder er 
styringen detaljeret og topdown. Ærgerligt, 
da målet med reformen netop var, at der 
skulle være større frihed til ledelse.

Skolelederforeningen siger ja tak til mål, 

men nej tak til styring. For nok er der hand-
lefrihed på skolerne, men rammerne er ofte 
låst fra forvaltningens skrivebord, og der er 
behov for en dialogbaseret tilgang i stedet 
for en mål- og kontrolstyret. Inddragelse, en 
god kultur og gode relationer er afgørende 
for at opnå gode resultater.

Et andet formål med reformen var at 
skabe rum for pædagogisk ledelse. Her er 
der ikke sket den store udvikling. Der er 
 derfor igen behov for mindre styring, øget 
dekobling, færre regler og mere ledelse.

SKOLEFORMER
Det diskuteres om fri- og privatskoler fra 
at være et alternativ er ved at blive et lige-
stillet valg i forhold til folkeskolen. Dels 
fordi forældre vælger det private skoletil-
bud til – og folkeskolen fra. Dels fordi de 
frie/private skoler nu tre år i træk har fået 
forøget deres tilskud. 

For Skolelederforeningen handler det 

ikke om et enten-eller, men et både-og. 
Det er vigtigt, at alle børn får mulighed 
for at vokse op som kloge og demokratisk 
sindede borgere i et blandet fællesskab. 
Vi anerkender også, at det er en opgave, 
en del af fri- og privatskolerne påtager sig.

Det er blot også vigtigt, at de frie/pri-
vate skoletilbud forbliver et supplement 

og ikke vokser sig til et parallelt skoletil-
bud. Og det er vigtigt, at frie/private sko-
ler stilles samme krav om at løfte den 
samfundsmæssige opgave, som folkesko-
lerne. Det drejer sig fx om samme opfølg-
ning på faglighed og trivsel og samme 
rummelighed over for alle børn, uanset 
herkomst og baggrund.

VARIERET SKOLEDAG
Det som nogen kalder ’den lange skoledag’, 
foretrækker vi at kalde ’den udvidede, varie-
rede skoledag’. Det er retorik. Mere konkret 
er det, at ministeren har åbnet for at korte 
undervisningstiden ved at konvertere den 
understøttende undervisning til flere voksne 
i fag undervisningen.

Skoleleder foreningen aner kender, at det – 
ikke mindst fra et økonomisk perspektiv – 
kan være nødvendigt at få firkantede krav 
blødt op, men advarer også mod, at para-
graf 16b, som var lavet til særlige tilfælde, er 
ved at blive til en gummiparagraf, som man 
kan bruge efter forgodtbefindende. 

Foreningen foretog sidste år selv en lille 
undersøgelse blandt lokal formændene, der 
viste, at det overordnet går godt med at ind-
føre den åbne skole, øge samarbejdet med 
virksomheder, institutioner m.fl. og indføre 
45 minutters daglig bevægelse. Finansierin-
gen er dog et ømt punkt. 
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Foreningen har fortsat det systematiske arbejde med at styrke sammenhængskraften centralt, re-
gionalt og lokalt – at arbejde for et fælles ”vi” og at øge relationerne blandt medlemmerne, men også 
gøre hinanden stærkere på skolerne, lokalt og centralt.

Foreningen søger gennem kontakt til og med møder med enkeltmedlemmer, små og store med-
lemsgrupper, lokale foreninger, de tværkommunale formandsnetværk, på TR-kurser m.m. at un-
derstøtte erfarings- og vidensudveksling. Det gælder formandskab, HB og sekretariat. 

Målet er at skabe relationer samt øge vores viden om alle dele af foreningen, så vi kan målrette 
og styrke interessevaretagelsen. Det skal gøre foreningens aktiviteter endnu mere relevante og gøre 
os bedre til at kommunikere, hvad der rører sig i foreningens medier.

EN FORENING 
TÆT PÅ

VÆRDIER
Hovedbestyrelse og sekre-
tariat har arbejdet med at 
beskrive hvilke værdier, der 
karakteriserer foreningen, 
samarbejdet og de fælles 
mål i foreningen og kan være 
forudsætningen for at nå 
disse mål. 

En fælles temadag for 
nylig havde fokus på at blive 

skarpere på, hvilke 
værdier omverdenen 

skal kende os 
på. Der er 
etableret et 
udkast til 

værdigrund-
lag, der peger 

frem mod en behandling på 
lokalt niveau og i den nye 
bestyrelse efter repræsen-
tantskabsmødet i marts. 

MINDRE LEDERGRUPPER

TVÆRKOMMUNALE NETVÆRK 
At formandskabet og HB-
medlemmer løbende deltager 
i de tværkommunale for-
mandsnetværk bidrager også 
til en høj grad af udveksling 
af information og gode input 
i foreningen. Der orienteres 
om, hvad der centralt er i 
spil, og det drøftes lokalt, 
hvad udfordringerne er med 
hensyn til forhandlinger, 
 økonomi, strukturændringer, 
rekruttering, mellemleder-
problematikker mv.

Indtrykket er, at man lo-
kalt/regionalt oplever sig tæt-
tere på hovedforeningen, og 
at man er aktive lokalt. Men 
det kniber også i nogle kom-

muner med gennemslags-
kraften over for forvaltningen 
og relationerne til politikere 
med hensyn til at opnå kon-
tante resultater. 

Fremmødet er heller ikke 
altid i top, så der skal fortsat 
arbejdes på at styrke motiva-
tionen og interessen for at 
være aktiv lokalt. Der er fx 
tanker om at give møderne 
mere kant og styrke dagsord-
nerne ved fx at tilbyde sær-
lige indslag. Desuden kan det 
være en mulighed at invitere 
ikke kun lokalformændene, 
men også næstformændene – 
som nogle gange er mellem-
ledere – med til møderne.

Faglige lederklubber
Lederforening for grundskoleledere på private gymnasier
Ledende skolepsykologer
Tale- hørekonsulenter med ledelsesbeføjelser
Ledere og mellemledere ved specialundervisningstilbud
Ledere ved specialundervisningsinstitutioner for unge og voksne

Størstedelen af Skolelederforeningens medlem-
mer består af kommunalt ansatte folkeskolele-
dere, men ca. 15 % af medlemsskaren arbejder 
med skoleledelse på andre områder. De skal 
selvfølgelig føle sig som ligeværdige medlem-
mer og have gavn af medlemskabet. Det indbe-
fatter opsøgende kontakt, møder mv.

Foreningens arbejde kon centrerer sig pri-
mært om for eningens fem faglige lederklubber, 
der er formelt er organiseret med bestyrelse, 
tilskud til aktiviteter og har sæde i repræsen-

tantskabet. Således mødes foreningen centralt 
med disse ledergrupper, ligesom deres særlige 
vilkår og forhold løbende søges synliggjort i 
foreningens medier. 

På samme måde søger vi at være tæt på 
 smågrupperne i foreningen. Også de skal 
kunne benytte foreningens tilbud og service 
samt overveje at få del i de muligheder for 
 organisering/tilskud, der er. Endelig er øget 
netværksdannelse også en vej at gå.

Smågrupper
SOSU-ledere
Administrative ledere
UU-ledere
Røde Kors ledere
Konsulenter med ledelsesbeføjelser
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PENSIONISTER
Der er stigende interesse for at blive i 
 foreningen, når man forlader de erhvervs-
aktives rækker. Og selv om der også i 
 adskillige år har været mulighed for at 
 bevare relationen til sin forening, er et 
egentligt pensionisttilbud for ledere først 
nu for alvor ved at tage form.

Over 300 medlemmer er pt. pensioni-
ster, og der er sat et udviklingsarbejde i 

gang, som skal gøre det mere attraktivt at 
være pensionist i foreningen. En initiativ-
gruppe ”Aktive pensionister” med del-
tagelse af pensionerede skoleledere fra 
forskellige kommuner lagde ud med et 
 cafétræf i forbindelse med årsmødet og er 
i gang med at konkretisere tilbuddet. 

Tanken er også, at de interesserede kan 
stille den viden og erfaring, der er opbyg-

get, til rådighed for andre inden for fx 
byggeri, administrative opgaver eller give 
nap med i ”Folkeskolen. Vores. Hele 
 livet”. Aktiviteterne bliver løbende kom-
munikeret, og der er udarbejdet en pjece, 
der beskriver initiativet og mulighederne 
for pensionister. Den ligger på hjemme-
siden og FB.

LEDELSESKAPACITET
Rekrutteringen til særligt de øverste skole-
lederstillinger er et problem. Det høres 
jævnligt på møderne i foreningens regi. 
For at blive klogere på, hvad skolelederne 
selv lægger vægt på, når de søger nyt job, 
har foreningen sidste år gennemført en 
medlemsundersøgelse.

Med 1.081 besvarelser er undersøgelsen 
repræsentativ og viser, hvad angår mobili-

tet/karriere-spørgsmålet, at skolelederne 
allerførst søger mod 
skoler, hvor der er en 
tilstrækkelig ledelses-
kapacitet. Kun i anden 
omgang spiller af-
stand til arbejdet, 
 skoler med et godt ry 
og god økonomi ind, 

ligesom man gerne vil have en god løn og 
bruge sine  lederevner. 

Foreningen fik i den 
forbindelse bragt flere 
indlæg i medierne og 
kommunikeret budskabet 
videre til politikere og 
 beslutningstagere via de 
sociale medier.

NETVÆRKSGRUPPER 
Skolelederforeningen opprioriterer 
 ar bejdet med netværkstanken og 
har i 2017 holdt et netværks-
møde for indskolingsledere med 
lærerbaggrund, som har den op-
gave samtidig at være leder for 
pædagogerne i SFO’en. Mødet 

blev afholdt i København med tilfredse 
 tilbagemeldinger. Foreningen 
gentager successen til foråret, 
denne gang i Vestdanmark. 

Netværksmøderne bliver faci-
literet af en ekstern netværks-
specialist, og finansiering sker 

primært ved deltagerbetaling. Foreningen 
bidrager med konsulentbistand, plan-
lægning mv. Der er planer om at udvide 
netværkstilbuddet til fx ledere på store 
skoler eller ledere af integrerede skoler/
institutioner eller andre af foreningens 
særlige ledergrupper. 

DIALOGMØDER 
Ud over de mange fora på kryds og tværs,  
der afholdes som eksempelvis lokale møder, 
tværkommunale formandsnetværk, formands-
møder, repræsentantskabsmøde og årsmødet, 
har foreningen i september og for andet år i 
træk afholdt seks regionale dialogmøder, hvor 
formandskab og hovedbestyrelse har inviteret 
de lokale bestyrelser og 
medlemmer til 2-timers 
 gå-hjem debatmøder. 

Der har været et pænt 
fremmøde med gennem-
snitligt 30 deltagere pr. 
møde. Ledelsesvilkår, sty-
ring, inklusion, forenin-
gens indsats og indflydelse, 
OK’18, kommunalvalget  
og ’Folkeskolen. Vores. 
Hele livet’ og aktuelle  
emner har været blandt  
temaerne på møderne.

Formålet med møderne er at styrke dialogen 
centralt, regionalt og lokalt – og styrke fælles-
skabet i foreningen. Dialogmøderne har også 
været gode til at kvalificere foreningens politi-
ske meldinger udadtil i medierne og i interesse-
varetagelsen.  

HB
Hovedbesty-
relsen arbejder 
med sin egen 
rolle- og opga-
vevaretagelse 
i et projekt om ”Den moderne 
bestyrelse” på basis af en 
masterplan for indsatser og et 
strategipapir med vision/ind-
satser og evaluering af: Hvad 
har vi nået, hvordan kan vi se, 
at vi er på vej mod målene? 
Hvad går godt, som vi skal 
fortsætte med og eventuelt 
styrke? Hvad kan med fordel 
ændres/nytænkes?  

Det gælder fx målet om 
at komme tættere på med-
lemmer og lokalt aktive eller 
vedrørende ledernes vilkår, 
arbejdsforhold og løn – have 
en klarere politisk stemme, 
men også formmæssigt om 
at arbejde med nye, mere 
aktiverende måder at holde 
møder og gennemføre drøf-
telser på. 
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Med alliancen ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” (FVHL) har Skolelederforeningen samlet folkesko-
lens parter i et unikt forum, hvor elevernes, forældres, pædagogernes, lærernes, ledernes, chefer-
nes organisationer og KL samt med UVM på sidelinjen har slået ring om folkeskolen.  

Målet er, at folkeskolen fortsat er det naturlige første valg for forældre og børn, når de vælger 
skole. Vi vil styrke tilliden til folkeskolen og pege på vigtigheden af at have en fælles kulturbærende 
og samfundsdannende institution, som bidrager til sammenhængskraften i Danmark. 

Indsatsen har flere steder bredt sig ud lokalt og på skoleniveau eller ved, at man af egen drift har 
taget sagen op. Målet er, at FVHL i fremtiden skal have større lokal og kommunal forankring.

VORES 
HELE LIVET

PROCESSEN 
Bag FVHL står en styre- og 
arbejdsgruppe dannet med 
politisk og sekretariatsmæssig 
repræsentation af alle samar-
bejdspartnere, der beslutter 
rammerne for arbejdet samt 
konkrete aktiviteter. 

2017 blev året, hvor FVHL 
indsatsen tog fart. Det handler 
om at sætte folkeskolen po-
sitivt på dagsordenen ved så 
mange lejligheder som muligt.

Det sker gennem events, 
indlæg og omtale i nyhedsme-
dier og på de sociale medier.

Folkeskolen. Vores. Hele livet: 
• Kommunernes Landsforening
• Børne- og Kulturchefforeningen
• Danmarks Lærerforening
•  Børne- og Ungdoms- 

pædagogernes Landsforbund
• BUPL’s Lederforening
• Danske Skoleelever
• Skole og Forældre
• Skolelederforeningen

AVISINDSTIK
Foreningen udgav op til årsmødet 
publikationen ”Fælles om folke-
skolen” som indstik i Politiken  
Øst og Jyllands-Posten Vest med 
eksempler på folkeskoler med nye 
tilbud, som sikrer, at vores børn 
lærer, det de skal – og trives godt. 

SKOLESTART 
Velkomsten til nye elever/forældre ved første 
skoledag er en god ramme for at synliggøre 
folkeskolens kvaliteter. Det har foreningen søgt 
at understøtte sker lokalt ved som optakt til 
skolestart at dele videoer med afgangselever, 
der fortalte om deres oplevelse af folkeskolen.

Formandskabet var på skole-
besøg i anledning af skolestarten, 

hvilket som bekendt har medier-
nes bevågenhed. Formanden oven i 

købet med ministeren, som han også sendte et 
fælles skolestartsbrev ud sammen med.

MOTIONSDAG
Sammen med elever og ansatte på en skole 
løb formændene og næstformændene i FVHL-
partnerskabet med på skolernes motionsdag 
op til efterårsferien og fik gjort opmærksom 
på folkeskolen. Det skete i T-shirts med FVHL-
logo fabrikeret til lejligheden – disse kan nu 
købes af alle skoler og medlemmer.

GODE HISTORIER
Folkeskolen har ikke tradition for at markeds-
føre sig. Det skal der måske laves om på? Situa-
tionen er, at vi måske ikke er gode nok til at 
sætte fokus på alt det, folkeskolen kan i forhold 
til mangfoldighed, dannelse, rummelighed, 
faglighed mv. Vi skal være skarpere og turde 
fortælle de gode historier om folkeskolen.

Således har et tema på formandsmøde i efter-
året været ”Pral om det rigtige”, der bl.a. hand-
lede om at man ikke behøver at være karrig med 
at fortælle om det gode arbejde, der bliver gjort 
og de tilbud, folkeskolen har. Foreningen fort-
sætter indsatsen med at inspirere skolerne til at 
profilere sig via medier, åben-dage og events.

INDSKRIVNING
Skoleindskrivningen har også været i fokus i 
FVHL-arbejdet, og foreningen har i samarbejde 

med de lokale formænd søgt at un-
derstøtte en øget kommunikation af 
begivenheden. Der er således ud-
sendt et materiale til alle skoler med 

ideer til at gøre tydeligere ”reklame” for skoler-
nes informationsmøder.

Desuden var udarbejdet ”10 gode grunde til 
at vælge folkeskolen”, en skole-forældre hånd-
bog og en rekrutteringshåndbog samt inspira-
tion til en langsigtede dialog med forældrene.

Undervisnings ministeriet og 
 ministeren følger arbejdet

Indstikket nåede ud til 400.000 
 læsere – og blev uddelt på årsmødet 
til de deltagende skoleledere, forvalt-
ningsansatte, skolepolitikere samt 
under visnings mi ni ste ren. Derudover 
blev det vist på foreningens medier 
og sociale medier.
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TRANSLOKATION
I forbindelse med translokationen havde forenin-
gen fokus på elevernes afgangstaler og bad derfor 
skolerne om at filme en sekvens med højdepunk-
ter fra talerne og lægge den på de sociale medier. 

Indsatsen skete i samarbejde med skolernes 
 ledelser, bestyrelse og elevråd. Udvalgte skoler 
sendte videoerne ind til foreningen, som klippede 
dem sammen til en translokationsvideo, der blev 
delt på de sociale medier – som et bidrag til at 
sprede de gode historier.

FOLKEMØDET 
På folkemødet var foreningen arrangør af tre debat-
ter og deltog i en del flere om skoleforhold. I forbin-
delse med FVHL-indsatsen havde foreningen på for-
hånd produceret videoer med kendte danskere om 
deres forhold til folkeskolen, og hvad skolen har be-
tydet for dem, som blev delt via sociale medier.

Samlet er videokampagnen vist ca. 35.000 gange 
på FB og set 23.000 gange via Twitter. Kampagnen 
bestod også af videoklip med kendte, optaget på fol-
kemødet i samarbejde med elever fra en bornholmsk 

skole. Se videoerne på hjemmesiden, FB og Twitter: 
#voreshelelivet

Som optakt til folkemødet fik formændene i FVHL-
alliancen bragt en fælles kronik i Politiken ’Skolen for 
alle fra A-Å’, som blev set og delt især på Twitter, 
hvor den fik 4.000 ’impressions’ og lå i top som den 
nyhed, der havde ’most impact’. Endelig blev FVHL-
indsatsen på folkemødet med bl.a. videokampagnen 
omtalt i flere nyhedsmedier, herunder direkte i TV2 
Nyhederne.

Videokampagne
Hvad har folkeskolen 
 betydet for dig? En hel del, 
er svaret! Fra bl.a. Poul 
Nyrup Rasmussen, Jesper 
Theilgaard, Pia Kjærs-
gaard, Charlotte Rønhof, 
Peter Aalbæk Jensen, 
Abdel Aziz Mahmoud, 
Thomas Skov Gaardsvig, 
Anders Lund Madsen, 
Christine Antorini og 
 Sebastian Dorset m.fl.

KOMMUNALVALG 
Foreningen søgte at medvirke 
til, at folkeskolen blev et priori-
teret tema i den kommunale 
valgkamp, så de udfordringer, 
der er, kom til debat, og så der 
blev fokus på de lokale skolers 
kvalitet og de forhold, som for-
ældrene træffer deres skolevalg ud fra.

Således udsendte foreningen et idékatalog med 
forslag til aktiviteter til lokal foreningerne samt til 
de enkelte skoleledelser. Desuden blev en video 
”Vores kommunalvalg – vores folkeskole” delt på 
de sociale medier med op fordringen ”Sæt X ved 
en stærk folkeskole – det gør vi!”. På samme 
måde havde formanden i forbindelse med valget 
indlæg i Jyllands-Posten og Danske Kommuner.

Kampagnen med udsendelse til alle folkeskoler 
var de andre parter omkring folke skolen ind over, 
jf. samarbejdet i ”Folke skolen. Vores. Hele livet”. 
Således stod de fleste bag videoen, og alle sendte 
lignende opfordringer ud til deres bagland med 
forslag til temaer og events. Det skete også adskil-
lige steder – og indtil flere skoleledere blev i øv-
rigt valgt ind i denne omgang.

Samtidig har foreningen måttet erkende, at det 
kan være svært som skoleleder, men også som 
 lokalformand/forening at markere sig i det politi-
ske felt, som et valg udgør. At ledelsen også opfat-
tes som den kommunale repræsentant på stedet, 
betyder, at der ikke altid ses venligt på, at man 
agerer  politisk.

ÅRSMØDET 
Det seneste årsmøde i Aalborg havde 
overskriften ”Folkeskolen. Vores. Hele 
livet” med relation til den store indsats 
af samme navn. Årsmødet var en succes 
mht. afvikling, deltagerantal og øko-
nomi. Det bekræftede endnu en gang, 
at det er en af de store begivenheder for 
foreningen og medlemmerne.

Et HB-udvalg med næstformanden 
i spidsen stod med sekretariatsbistand 
bag indhold og program. Et scoop var 
denne gang, at HKH Kronprinsessen 
deltog, og ud over der var et rekordfrem-
møde på ca. 1775 deltagere ved åbnin-
gen, har der været positive tilbagemel-
dinger på program og afvikling.

På Skolelederforeningens egne medier var der en livlig trafik i forbindelse med års-
møde 2017. Her nogle hovedtal indsamlet et par dage efter afslutningen af årsmødet.

Der var indslag på TV2 Nord, Nordjyske 
Medier, Folkeskolen m.fl.,  foruden na-
turligvis i foreningens egne medier og 
sociale medier.

Op til årsmødet havde foreningen 
udgivet publikationen ’Fælles om folke-
skolen’ som tillæg til Politiken Øst og 

Jyllands-Posten Vest med  potentielt 
400.000 læsere.

Formanden havde også en kronik i 
Altinget, hvor han opfordrede alle par-
tere, politikere, ansatte, forældre, elever, 
de faglige organisationer m.fl. til at stå 
sammen om folkeskolen! 

12.000

8.000

21.000

PERSONER

BESØG – DAG 1

EKSPONERINGER

Facebook: Nåede i dagene  
omkring årsmødet ud til over

Twitter: Antal gange brugere har set 
tweets relateret til årsmødet:

Årsmøde-app: Fra i dagene op til 
 årsmødet at være dagligt brugt ca. 1600 
gange steg det på mødets første dag  
til ca. 8.000 og på sidste dag 3.200.
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Skolelederforeningen er den offentlige ledergruppe, der har det tydeligste lederfokus. Foreningen 
lægger med eget formandskab, hovedbestyrelse og repræsentantskab selv sin politiske linje – og vi står 
selv for at varetage skoleledernes ledelsesfaglige, ansættelsesmæssige og skolepolitiske interesser. 

ORGANISATORISKE 
FORHOLD

LC-LEDERFORUM
Skolelederforeningens formand er for-
mand for LC-Lederforum, hvor 5.400 le-
dere fra forskellige skoleformer er repræ-
senteret. Her koordineres ledergruppernes 
overenskomstforhandlinger, og LC-Lederforum 
varetager alle forhold inden for leder over-
enskomsterne på under vis nings området. 

Ved at underviserledere samles organisato-
risk står ledergruppen stærkere over for KL og 
andre forhandlingsmodparter, der – som det 
mere og mere ses – går efter at forringe leder-

nes og andre offentligt ansatte løn-, ansættel-
ses- og overenskomstvilkår. 

I LC-Lederforum er Handelsskolelederne ved 
at fusionere med Uddannelseslederne. Det er 
en vigtig proces også set i lyset af at Uddannel-
seslederne i år forventeligt på væsentlige områ-
der vil adskille sig fra lærerdelen af Uddannel-
sesforbundet.

INTERNATIONALT 
Skolelederforeningen er medlem af European 
School Heads Association, hvor foreningens for-
mand sidder i repræsentantskabet. Han har i det 
seneste år deltaget i generalforsamlingen, hvor 
en ny vision for ESHA er vedtaget, og i fagmøder 

om ”Early school leaving” og forebyggelse af 
seksuelt misbrug af børn.

Desuden arbejdes der på at  udvikle mulighed 
for jobshadowing på tværs af de europæiske 
lande og på at etablere et ESHA Academy med 

mulighed for kurser og pædagogisk ledelses-
udvikling. ESHA’s elektroniske blad udkommer 
fire gange årligt og ligger på foreningens hjem-
meside samt udsendes med nyhedsbrevet. 

FTF-LEDERE
I FTF’s lederråd, som Skole-
lederforeningens formand i 
2017 blev genvalgt som for-
mand for, varetages 28.000 
offentlige og privatansatte 
ledermedlemmer interesser. 
FTF’s lederråd har bl.a. fast-
lagt en fælles ledelsespolitik, 
og arbejder for at sikre de 
økonomiske rammer og andre 
forudsætninger for at levere 
god ledelse i forhold til fx rege-
ringens ledelseskommission.

Lederforeningerne i FTF 
samarbejder om at styrke 
ledelsesforholdene på det 
offentlige og private arbejds-
marked, afholder workshops 
og kurser om lederrollen og 
ledelsespolitiske forhold. Med 
en eventuelt fusion mellem 
FTF og LO, der afgøres her 
til foråret, tegner der sig nye 
perspektiver.

LÆRERFORENINGEN
Skolelederforeningens for-
mand er fast medlem af DLFs 
hovedstyrelse, og foreningen 
har fem repræsentanter i 
DLFs kongres. Med tilknytnin-

gen til DLF følger medlemskab 
af LC, KTO og Forhandlings-
fælleskabet samt FTF. Det er 
adgangsvejen til varetagelsen 
af forhandlingsretten af med-

lemmernes løn- og ansættel-
sesvilkår i kommuner, regio-
ner og stat samt til de over - 
ordnede OK-, treparts- og an-
dre forhand linger.

SEKRETARIATS FÆLLESSKAB
Sekretariatssamarbejdet med 
FS-Leder (ledere på frie sko-
ler) har været i gang i to år og 
fungerer til begge parters til-
fredshed. Således varetager 
Skolelederforeningen en del af 

FS-Leders administration, lige-
som foreningens enhed for 
medlemsrådgivning varetager 
afskedssager og juridisk sags-
behandling. 

Fra og med i år er der des-

uden etableret kontorfælles-
skab med Uddannelsesleder - 
ne. Her er der tale om et fore-
løbigt adressefælleskab med 
sparring med Uddannelses-
ledernes deltidskonsulent.  

Foreningen varetager sin egen leder overenskomst, 
forhandlingssystem og har egne leder-TR. På samme 
måde varetages den lokale forhandlings- og aftaleret 
i foreningens 93 lokal afdelinger. 
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Foreningen rådgiver medlemmerne om deres ansættelse, rettigheder og pligter i form af sparring 
om lovgivning, administrativ og strategisk ledelse. I alvorligere sager behandler konsulenterne per-
sonsager og indgår i forhandlinger om afsked, fratrædelse, samarbejdsproblemer mv. 

Ud over direkte medlemsrådgivning varetager sekretariatet udviklingsarbejder, rådgivning af lokal-
foreninger i lønspørgsmål, analyser og forhandlingsopgaver i forbindelse med aftalesystemet og de 
generelle og specielle overenskomstforhandlinger.

I 2017 har medlemstallet været stabilt, men tendensen til, at de sager, vi hjælper medlemmerne med bliver  
mere og mere komplekse, fortsætter. Dette særligt som følge af stigende arbejdspres generelt, strukturændringer, 
udfordringer med inklusion, økonomisk pres og ikke mindst det fortsatte arbejde med reformen. 

MEDLEMSRÅDGIVNING 
OG FORHANDLING

Noter
1 Dertil kommer et antal sager, Skoleleder-
foreningen varetager for FS-Lederne.
2 Heraf var 31 øverste leder og 61 mellemleder. 
54 sager blev afsluttet som tvungne fratrædel-
sesaftaler, som ikke giver medlemmet mulighed 
for høring, men typisk stiller medlemmet bedre 
økonomisk. 18 sager var begrundet i sygdom.
3 Heraf var 29 øverste leder og 63 mellemleder.

OK’18 FORBEREDELSE
Op til denne over ens komst  runde har 
 Skolelederforeningen ikke afholdt regio-
nale OK- medlemsmøder, men til gengæld 
gennemført en elektronisk medlemsun-
dersøgelse via ”Min Side”. Her blev med-
lemmerne bedt om at vurdere en række 
udsagn med henblik på at se, hvad med-

lemmerne tillægger størst værdi i forhold 
til at fastlægge lederkravene til Ok’18.

Der var 1.120, der gennemførte under-
søgelsen svarende til en svarprocent på 
lidt over 30 %, hvilket er vurderet som et 
tilstrækkeligt vidensgrundlag for overens-
komstforhandlingerne. Siden er det sam-

menfattet i et forslag til overenskomst-
krav, der er forelagt lokalformændene/
bestyrelser, blevet tiltrådt i HB, koordine-
ret i LC-Lederforum, LC og siden rejst 
over for KL, regioner og stat.

GENERELLE  FORHANDLINGER
Overenskomstforhandlingerne blev  
skudt i gang december 2017. Budskabet 
fra de offentlige arbejdsgivere var bl.a.,  
at offentligt ansatte de senere år har  
fået for meget i løn, og at man derfor  

vil benytte OK’18 til at rette lønnen til,  
eller snarere sætte den ned. 

Heroverfor ser vi, at en samlet fagbe-
vægelse bl.a. står fast på, at DLF skal  
have mulighed for reelle forhandlinger 

omkring lærernes arbejdstid. Også  
Skole lederforeningen håber, at der  
snart opnås en aftale – vilkårene for at  
arbejde i  skolen er et overenskomst-  
og ikke et  lovspørgsmål.

Sagsbehandlingen1 for de største kategorier kan opgøres således:

2015

219

105 73

2016

239

923 92

2017

197

922 81 n Afskedssager
n Pensionsberegninger
n Kontraktansættelser

SPECIELLE FORHANDLINGER
Skolelederforeningens fokus er centrale 
lønforbedringer, fornøden ledelseskraft, 
bedre afskedsbeskyttelse, bedre vilkår i 
forbindelse med efter- og videreuddan-
nelse m.m.

KL og Skolelederforeningen har et fæl-
les ansvar for at lederoverenskomsten af-
spejler den virkelighed, som skolelederne 
agerer i. Ledernes rolle i folkeskolen gen-
nemgår for både øverste leder og mellem-
ledere en kæmpe udvikling.

Lovgivning om lærernes arbejdstid og 
skolereformen har ændret på skoleledel-

sens ansvar, opgaver og beføjelser i for-
hold til tidligere og er blevet væsentligt 
mere kompleks. Samtidig ændres skole-
strukturen markant flere steder, og di-
striktsskoler bliver mere udbredt. 

Rekrutteringsudfordringen er øget og 
personaleomsætningen blandt skole-
lederne stiger. Fornøden ledelseskraft på 

skolen er ofte det vigtigste parameter  
for skolelederne ved ansøgning om nyt 
 skolelederjob. Vi ved også, at skole-
lederne  generelt er meget presset på tid  
og arbejdsopgaver.

Man kan notere sig, at landet er præget 
af et opsving med tiltagende vækst, fal-
dende ledighed og fremgang i beskæftigel-
sen – og et øget økonomisk råderum. 

Foreningen forventer selvfølgelig, at ar-
bejdsgiverne ser venligt på skoleledernes 
vilkår for at drive skole, så det fortsat er 
attraktivt at være skoleleder.
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STRUKTURÆNDRINGER 
De omfattende strukturændringer i 
kommunerne med nedlæggelse og 
sammenlægninger af skoler, klasser og 
personale med fælles ledelse og andre 
nye ledelsesstrukturer til følge synes at 
være stoppet lidt op. Måske på grund 
af kommunalvalget.

Men det må fortsat ventes, at politi-
kerne og forvaltning søger modeller  
og strukturer, hvor der kan spares. Og 
da den seneste aftale om kommune-
økonomi indebærer ændring af loftet 
for samdrift af skole og daginstitution 
fra 300 til 500 elever, er der åbnet for 
nye strukturændringer.

Det advarer foreningen mod. Det 
samme gør Ledelseskommissionen. Og 
i en ny rapport fra Undervisningsmini-
steriet ser vi, at de mange nedlæggel-
ser og sammenlægninger, der er sket, 
spiller negativt ind i forældres valg af 
folkeskolen. 

Desuden fremgår det af forskning 
om fælles ledelse i folkeskolen, at den 
økonomiske gevinst er usikker ved æn-
dringen af skole- og ledelsesstrukturer, 
og det påpeges at den  fælles ledelse på 
de nye, sammenlagte skoler er under-
lagt et voldsomt arbejdspres.

FREMFÆRDSPROJEKT 
Foreningen er part i et andet OK’15 ”Frem-
færdsprojekt”, der opsamler eksempler på en 
styrket inddragelse af de professionelles viden 

i skolens udvikling. Eksempler, der fremmer  
en tillidsbaseret dialog- og feedbackkultur med 
henblik på udvikling af pædagogisk praksis.

MELLEMLEDERPROJEKT
Ved OK’15 blev det aftalt at gennemføre et pro-
jekt om mellemlederne i foreningen, herunder 
om de ændrede ledelsesvilkår og opgaver, som 
forandringerne på skoleområdet har medført. 
Projektet er nu med lidt forsinkelse igangsat. 

Mellemlederrollen spænder fra at være 
 mellemleder på en hovedskole sammen med 
øverste skoleleder til at være leder på en fysisk 
adskilt enhed. Med fokus på at understøtte 
mellemlederne i deres ledelsesopgave vil for-
eningen og KL undersøge, hvilke muligheder 
og udfordringer de oplever, og hvordan der 

 arbejdes lokalt med at realisere muligheder og 
overvinde udfordringer.

Projektet forsøger at identificere, om der i 
relationen på skolen såvel i ledelsesteamet som 
blandt medarbejderne og i relationen mellem 
skole og skoleforvaltning er samarbejdsformer, 
tilgange eller processer, som virker positivt  
på mellemlederens muligheder for at lykkes. 
 Resultaterne formidles medio 2018 med in-
spirationsmateriale på bl.a. video samt frem-
læggelse på netværks møder rundt i landet.

LEDER-TR
I 2017 har vi fortsat vores 
TR-uddannelse. Grundmo-
dulet giver TR et grundlæg-
gende kendskab og viden 
om deres rolle, faktuel viden 
om forhandlingssystemet 
og gældende overenskom-
ster. Det udvidede modul 
går dybere ind i den lokale 
interessevaretagelse, fx 
samarbejdet med det politi-
ske system lokalt, brugen af 
sociale medier eller forhand-
lingskompetencer.

Det grundlæggende 
modul blev afholdt i foråret 
2017, organiseret som et 
12/12-møde med overnat-
ning og med særligt fokus på 
de grundlæggende kompe-
tencer for TR. Det udvidede 
modul blev afviklet i efteråret 
henholdsvis øst og vest for 
Storebælt med interne og 
ekstern oplægsholdere om 
kommunikation og sociale 
medier med særligt fokus på 
interessevaretagelse og det 
kommunale valg. 

I forbindelse med en 
revision af Skolelederforenin-
gens pjecer og materialer, er 
foreningens elektroniske TR-
håndbog med information 
målrettet TR-funktionen ved-
rørende eksempelvis bisid-
derrollen, lønforhandlerrollen 
mv. blevet opdateret.

LOKAL LØNDANNELSE
Hvis der ved OK’18 bliver afsat 
puljer til organisationsforhandlin-
ger må foreningen drøfte priorite-
ringen af disse. Eventuelle midler 

kan fx skæv deles til fordel for at 
øge lønspændet mellem de højest-
lønnede  lærere og mellemleder-
gruppen. 

OK-PRIVAT 
Sidste år er der i den private sektor indgået 
 treårige forlig med en 6-7 % ramme, der som 
minimum ventes at sikre reallønnen. Ram-
merne for forliget er større end rammerne for 
tidligere forlig i den private og offentlige sek-
tor. Det understreger, at Danmark kan være på 
den anden side af den økonomiske krise.

Andre forbedringer og øget fleksibilitet er 
indført: Forhøjelse af frit valg til fx at afholde 
flere seniorfridage, regulering af TR-tillæg, for-
længet opsigelse for TR’ere, øget løndækning 
under barsel, styrket kompetenceudvikling 
samt en aftale om overarbejde i virksomheder 
med varierende produktionsbehov.



Skriftlig beretning 2017-18 | 12

Foreningen søger på alle planer at få indflydelse i forhold til politikere og beslutningstagere, men 
også at tage stikket hjem på møder, i forhandlinger og i medierne. Ikke mindst de sociale medier. 
Altid med skoleledernes vilkår og folkeskolen i fokus.

Foreningen sidder derfor – ja, inviteres – med til bords i alle centrale arbejdsgrupper og udvalg, 
ligesom vi høres som part, når der skal besluttes ændringer eller fornyelse af lovgivning og praksis 
i forbindelse med folkeskolen og ledelsen af den.

Mediernes fokus påvirker befolkningens og politikernes velvilje over for folkeskolen. Derfor ar-
bejder foreningen centralt og decentralt også ad denne vej at få kommunikeret skoleledernes bud 
på, hvad der skal til for at holde folkeskolen på sporet.

POLITIK OG 
KOMMUNIKATION

INTERESSEVARETAGELSE
Alle indsatser og skole/ledelses-politiske tiltag, 
som Skolelederforeningen sætter i værk eller 
engagerer sig i, har som mål at varetage med-
lemmernes interesser og kommunikere for-
eningens holdninger og synspunkter. 

Det er i forhold til de mange undersøgelser, 
skoleforskning og reformopfølgning, der i en 
blanding af fagfolk, forskere, politikere og me-
diefolk sætter dagsordenen i forhold til folke-
skolen. Det er i forhold til regering, ministre, 
partiernes uddannelsespolitiske ordførere, KL 

og de mange andre aktører i og omkring folke-
skolen, og hvor gode relationer er mindst lige 
så vigtige som gode argumenter.

Vi arbejder med at understøtte indsatsen cen-
tralt såvel som decentralt, idet det på samme 
måde handler at sikre de lokale skolelederfor-
eningers samarbejde og dialog med politikere, 
forvaltning og interesseorganisationer. Herun-
der få skabt en positiv relation til den lokale 
presse for også at få fortalt de gode historier om 
arrangementer eller nye tiltag på skolerne.

VÆKSTHUS-PROJEKTER
Foreningen deltager i eller  
står i spidsen som projekt-
ledere for større eksternt 
 finansierede skole- og ledel- 
ses ud viklingsprojekter – pt.  
to ”Vækst hus for ledelse”- 
pro jekter.

Det ene drejer sig  
om ”Ledelse af digita-
lisering”, herunder at 
 belyse udfordringerne 
 omkring den digitale 
 ledelse og samtidig komme 
med bud på, hvordan man 

kan arbejde 
både strategisk  

og praktisk med 
 digitaliseringen. 
Det andet projekt 

”Kære ledere, kære 
medarbejdere” har 

fokus på relationen mellem 
chef, leder og medarbejder, 
der tilsvarende undersøges  
for at udarbejde inspirations-
materiale m.m. 

NYE LEDERE
Foreningens kursus for nye 
i lederjobbet har været af-
holdt med succes i efterhån-
den en del år. Med tiden er 
der udviklet en version 2.0 
kan man sige, og interessen 
er øget, så det de senere år 
har været nødvendigt at for-
doble tilbuddet fra en til to 
gange årligt. 

Ud over at være et ledel-
sesfagligt tilbud til nye ledere 
af foreningen, er det en mu-
lighed for at få en intro for 
nye medlemmer til forenin-
gen. De seneste to kurser har 
været afholdt i Nyborg med 
hver 24-26 nye skoleledere 
med positive tilbagemel-
dinger. Det står klart, at de 
nye ledere bl.a. har fokus på 
udfordringer i mellemleder-
rollen og er interesserede i at 
danne netværk.

LEDELSESSPARRING
Efterhånden er det svært at definere folkesko-
len entydigt, da kommunernes valg af struktur- 
og styringsmodeller giver vidt forskellige vilkår 
for at udøve skoleledelse lokalt. 

Denne udvikling påvirker medlemmernes ar-
bejdsvilkår og i opgaverne med både at lede op 
og nedad samt fungere i rollen som både stra-
tegisk, pædagogisk og administrativ-økonomisk 
leder, og der er ydes derfor vejledning til med-
lemmer i skoleledelsesspørgsmål.

De medlemmer, der ønsker sparring vedrø-
rende deres ledelsesudøvelse, har spørgsmål 
om fx regler og lovgivning, samarbejdet med 

forvaltning, skolebestyrelse, medarbejdergrup-
per eller internt i ledelsesteamet eller situatio-
ner af skole- og ledelsesfaglig art. 

Foreningen søger løbende at forbedre fakta 
om lovstof, regler mv. på hjemmesiden som en 
hjælp til selvhjælp for medlemmerne.
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VILKÅRSUNDERSØGELSE
I december gennemførte foreningen en  
ny undersøgelse, der tager pulsen på de vil-
kår, skolelederne arbejder under. Tilbage-
meldingerne er de samme som, da vi i 2015 
spurgte medlemmerne: Generelt er arbejds-
forholdene for pressede, og økonomien til 
at drive skole er utilstrækkelig. 

Knapt 2000 skoleledere fra 94 lokalfor-
eninger har deltaget i den nye vilkårsun-
dersøgelse, svarende til over 2/3 af alle 
skoleledere i folkeskolen. Denne gang er 
undersøgelsen designet, så lokalafdelin-
gerne kan udarbejde en egen vilkårsunder-
søgelse, benchmarke sig med andre på 

kommuneniveau, matche det med et lands-
gennemsnit og bruge det som reference til 
dags ordenssætning lokalt om vilkår.

Gennemsnitligt arbejder vores medlem-
mer fortsat meget: 70 % af medlemmerne 
arbejder betydelig flere timer om ugen, 
end de er forpligtiget til, 50 % af medlem-
merne arbejder 44-49 timer om ugen. Det 
er en lille forbedring i forhold til 2015, 
men stadigvæk alt for meget. Det stem-
mer med en ny SFI-rapport, hvori det 
vurderes, at skoleledere i folkeskolen gen-
nemsnitligt arbejder 49 t/ugtl.

Blandt mange interessante resultater 

kan nævnes, at medlemmerne generelt 
bedømmer, at de bruger for meget tid på 
administrativ ledelse og elevsager – her-
under inklusion. Både øverste leder og 
mellemlederne ønsker at bruge mere tid 
på pædagogisk ledelse. 

Undersøgelsen er et udgangspunkt til at 
drøfte vilkårene for kvalitet i skoleledelse 
i den lokale skolelederforening og i dialog 
med forvaltning/skolechef. Konkret har 
foreningen taget kontakt til kommuner, 
der placerer sig dårligt for at tilbyde at 
understøtte det lokale arbejde med ledel-
sesvilkårene. 

KOMMUNIKATION 
Foreningen søger at være synlig og med på alle baner, 

være proaktiv, markant og få indfly-
delse. Det kan også måles kvantitativt. 
Blandt fagforeninger og som faggruppe 
er vi en af dem, der får mest presse-
omtale, ligesom vi bevidst bruger vores 
egne og de sociale medier til at komme 
til orde.

Med en række debatindlæg og kronikker i diverse 
 medier, plus kontakt til de journalister, der skriver om 
skole- og ledelsesforhold, søger foreningen at være 
 synlig i den offentlige debat, der udspiller sig i aviser, 
 radio, tv og på de sociale medier. Foreningen støtter 
også  lokalforeningerne i deres interessevaretagelse og 
de enkelte skoleledere i deres profilering af skolerne.

Den politisk-kommunikative indsats sker ligesom inte-
ressevaretagelsen på møder, i udvalg og arbejdsgrupper 
med formandskabet og HB som reference. HB vurderer 
løbende foreningens synlighed og kom munikation, her-
under formandskabets medieoptræden og lobbyarbejde. 
En stor del af foreningens kommunikationsindsats i 
årets løb har haft forbindelse til ”Folkeskolen.  Vores. 
Hele livet”-indsatsen … 

SoMe-KURSER
Sociale medier (SoMe) fylder 
mere. Foreningen bruger i øget 
grad Facebook til at kommu-
nikere med medlemmerne og 
via ganske få twitter-tegn kan 
vores budskaber hurtigt blive 
spredt til politikere, beslut-
ningstagere, journalister og de 
traditionelle medier.

For i alt ca. 40 lokale TR 
og lokalbestyrelser holdt for-
eningen sidste efterår to kurser 
i hhv. i henholdsvis Aarhus 
og København i at bruge de 
sociale medier til at skabe 
synlighed og indflydelse. Med 
en ekstern oplægsholder, der 
er Head of Social Media i en 
stor interesseorganisation, 

blev gennemgået eksempler på 
SoMe’s betydning for at kunne 
markere sig i forhold til politi-
kere/beslutningstagere.

Foreningen søgte ved 
samme lejlighed at etablere 
en social medie-gruppe, 
som kunne blive supporteret 
af Skole lederforeningens 
sekretariat i forhold til det 
lokale arbejde med interesse-
varetagelse og synlighed. Men 
man må også erkende, at det 
kan knibe med måske tiden. 

For at øge interessen for det 
lokale arbejde har foreningen 
op til de lokale generalforsam-
linger udarbejdet en ny pjece 
”Stiller du op?”.

FORENINGENS MEDIER
Vi søger at holde et højt informationsniveau gennem vores 
 hjemmeside, nyhedsbrev, blad og på de sociale medier. Efter 3-4 
år med vores nuværende profil, funktionalitet, design mv. plan-
lægges det dette forår at give foreningens kommunikations-
platforme et teknisk og visuelt brush-up på en workshop med 
deltagelse af repræsentanter fra HB og sekretariat. 

BLAD 
Plenum kommer årligt med 7 numre og undersøges løbende,  
hvad angår indhold og form. Senest efteråret 2017. 

Læserne er tilfredse med Plenum – 92 % mener at bladet  
har en meget høj/høj troværdighed, og over 80 % mener, at  
billeder og illustrationer er meget gode/gode. De fleste læser  
det meste af indholdet. 

Læserloyaliteten er dog faldende, forstået som at færre end tidligere læser 
bladet som helhed. En del stof fra bladet bliver også formidlet på web/FB og 
læses formodentligt her. 63 % ønsker stadig at modtage det trykte blad.
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2.000

1.000

BRUGERE PR. MÅNED

FÅR NYHEDSBREVET

FACEBOOK-FØLGERE

TWITTER-FØLGERE

BESØGENDE PR. MD.

WEB
Opdateres dagligt. Ifølge Google Analytics har 
hjemmesiden i løbet af året pr. måned gennem-
snitligt haft ca. 4.800 brugere og der har været 
lidt mere end 18.000 sidevisninger. I gennemsnit 
varede hvert besøg lidt under to minutter. 

NYHEDSBREV
Kommer til tilmeldte medlemmers mail ca.  
15-16 gange årligt. Det modtages af knap 4.000 
personer. I gennemsnit er det i løbet af 2017  
åbnet af ca. 38 % af modtagerne, og mange 
 klikker sig videre ind på hjemmesiden.

FACEBOOK 
Vi har nu ca. 1.600 følgere. Videoen ’Hvad  
har folkeskolen betydet for dig’ med tidligere 
statsminister Poul Nyrup Rasmussen var  
årets højdespringer i 2017. Den blev set af  
mere end 23.000 personer.

TWITTER
Foreningen har ca. 2.000 følgere på vores 
 Twitter-profil @skolelederOrg, hvilket er  
500 flere end sidste år. I gennemsnit har  
vores tweets samlet haft knap 20.000 im-
pressions pr. måned i 2017.

WIKI 
Generel information om Skolelederforeningen  
er nu også at finde på Wikipedia – den åbne,  
elektroniske encyklopædi, der bruges af  
journalister, undervisere og alle andre, der skal 
have hurtig baggrundsinformation. 
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I en balance mellem mål, økonomi og opgaveløsning søger foreningen at holde et højt niveau i 
medlemsservicen – professionelt og personligt. Sekretariatets vision er, at hvert enkelt medlem op-
lever en positiv værdi af sit medlemskab. 

Hovedopgaverne er at yde hurtig bistand, rådgivning og varetage medlemmernes løn, ansættel-
sesvilkår og faglige interesser, kvalificere den politiske interessevaretagelse, sikre synlighed og gen-
nemslagskraft og levere en effektiv og pålidelig administration af foreningen. 

Samtidig skal Skolelederforeningen gerne opleves som et fællesskab, man har værdi af og føler 
sig hjemme i. Med nye opgaver og vilkår for medlemmerne har sekretariatet organiseret sig i tre 
enheder, og der er kommet nye ansatte til som følge af almindelig udskiftning. 

ADMINISTRATION 
OG DRIFT

FORENINGENS ØKONOMI
I 2017 har økonomien udviklet sig fornuftigt 
med en solid likviditet. De økonomiske nøgle-
tal gennemgås i HB månedligt – med fortsat op-
mærksomhed på medlemsudviklingen, der dog 
i det seneste år har ligget stabilt.

En række faktorer spiller ind. Forsigtig bud-
getlægning. Repræsentantskabsbeslutninger om 

at reducere HB fra 10 til 8 medlemmer, mind-
ske størrelsen af lokalmidler og fremskrive kon-
tingentet med pristallet er slået igennem. Sidste 
år ophørte desuden kontingentnedsættelsen for 
de medlemmer, som har konfliktlån. Og årsmø-
det 2017 gav et pænt overskud. Kun ca. 1 % af 
medlemmerne er i restance.

MEDLEMSTILFREDSHED 
Foreningen er både en lederfor-
ening, en faglig forening og en fag-
forening, der varetager medlem-
mernes interesser og søger at sikre 
de bedste løn- og arbejdsvilkår.

Foreningen har en høj organi-
sationsprocent, og medlemssam-
mensætningen er homogen, men 
på den anden side er der både 
øverste ledere og mellemledere, 

man arbejder på store 
og små skoler samt en spredning 
i køn, alder og geografi. 

Det er nogle år siden, at for-
eningen gennemførte en større 
undersøgelse af medlemstilfreds-
hed. Til gengæld har foreningens 
blad flere gange spurgt et antal 
medlemmer: Hvorfor er du med-
lem af Skolelederforeningen? Se-

nest er de også bedt give forenin-
gen en karakter på en skala fra 1-5. 

Tilbagemeldingerne herfra, fra 
møder og andre fora er gennemgå-
ende positive, ligesom vi hører 
om, hvor der kan være plads til 
forbedringer. For man kan altid 
blive bedre, og foreningen sætter 
en ære i, at have en høj grad af in-
tern dialog og stå samlet udadtil.

MEDLEMSUDSKIFTNING
I runde tal viser medlemssystemet, at der de seneste tre år 
er kommet 1.100 nye medlemmer til. Den udvikling giver 
øget opmærksomhed på modtagelsen af nye medlemmer 

centralt og lokalt. I dette år er ’velkomstpakken’ til nye 
ledere med information om foreningen og vores tilbud, 
opbygning mv. blevet moderniseret.

MIN SIDE
Foreningen og lokal-
foreningerne bruger 
oplysningerne fra 
’Min side’ i medlems-
systemet til at infor-
mere medlemmerne 
direkte via deres 
mail, til at udarbejde 
korrekt statistik og 
udvikle medlems-
servicen.

Seneste opgø-
relse primo decem-
ber 2017 viser, at 
2.305 af foreningens 
medlemmer sva-
rende til 70 % bruger 
’Min side’ og er op-
dateret med oplys-
ninger om mail, nyt 
job, adresse m.m.

SEKRETARIATET
Foreningens sekretariat består pt. af 14 ansatte, 
heraf nogle på deltid, på seniorordning samt en 
på barsel. Sekretariatet er organiseret i tre enhe-
der: Medlemsrådgivning og Forhandling, Politik 
og Kommunikation samt Administration og Drift. 

Gennem en systematisk møde struktur med 
det formål at sikre enhedernes og det fælles fo-

kus, arbejdes der løbende på udvikle 
de fælles værdier, arbejdstrivslen 
samt kvalitet i opgaveløsningen. 

På et årligt seminar, sidst om ”En attraktiv 
fagforening”, har der været drøftet generalist- 
og specialistfunktion, samarbejde sekretariat 
og formandskab/HB, medlemsservice mv.

SNAREGADE 
I 2017 har HB drøftet ejerfor-
holdet af Snaregade med hen-
blik på salg, for derved at opnå 
administrative og økonomiske 
fordele. Efter beregninger og 
politiske overvejelser blev sa-
gen dagsordensat og fremsat 
på sidste ordinære repræsen-
tantskabsmøde. 

Repræsentanterne havde 
ingen bemærkninger til, at HB 
gik videre med henblik på et 
salg. Sekretariat og formand-
skab har derfor på baggrund 
heraf arbejdet for et salg af 
ejendommen til Særlig Fond, 
som foreningen også har en 
andel i. 

Ultimo 2017 er rammen 
for salg aftalt, og salget ventes 
konkret at ske her primo 2018. 
Der er tale om en aftale, hvor 
Skoleleder foreningens poli-
tiske såvel som økonomiske 
forhold  bliver tilgodeset.
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1192

Øverste ledere

Endnu et flot resultat for folkeskolen. Ikke én politiker har 
reageret. Ikke en forside på en avis. Selv om vi ligger markant 
over gennemsnittet og har løftet både svage og dygtige elever.

Medlemstallet, der  
som følge af struktur-
forandringer og ledel-
sesreduktioner over de 
sidste fem til seks år  
er faldet med ca. 15 %, 
har nu stabiliseret sig, 
ja er pt. svagt stigende. 

Almindeligt betalende 
 skoleledere betaler 612 kr. 
pr. måned fordelt på 455 kr. 
til Skolelederforeningen og 
157 kr. til DLF.

Skoleledere i København/
SKK betaler 649 kr. pr.  
måned fordelt på 455 kr.  
til SKL, 157 kr. til DLF og  
37 kr. til SKK.

Skoleledere i Sydslesvig 
betaler 503 kr. pr. måned 
fordelt på 157 kr. til DLF  
og 346 kr. til Skoleleder-
foreningen.

Pensionister har et kon-
tingent på 384 kr. pr.  
kvartal fordelt på 171 kr.  
til DLF og 213 kr. til Skole-
lederforeningen.

Basiskontingentet til DLF 
er i dag 157 kr. Det  dækker 
forsikringsordninger, 
 psykologhjælp, advokat, ar-
bejdsmiljøsager m.m. samt 
medlemskab af LC og FTF.

Skolelederforeningens organisationsprocent er ca. 98 %.

Opgjort efter niveauet af ledelsesansvar.

MEDLEMSUDVIKLING FREM TIL 1/1 2018

MEDLEMMERNES ALDERSFORDELING 1/1 2018

DE STØRSTE MEDLEMSGRUPPER 1/1 2018

KONTINGENTSATSER 1/1 2018

JAN

Total Total Total TotalMænd Mænd Mænd Mænd

25-35 år 36-45 år 46-55 år Over 55 år
Kvinder Kvinder Kvinder Kvinder

FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

3504 3529 3538 3543 3553 3568 3575 3574 3595 3607 3638 3648

55

979

1192

1467

34

499 551

768

21

480
641 699

Tweetet gav 9 kommentarer, 81 retweets og 226 likes og nåede ud til over 27.000 politikere,  
journalister, kommentatorer, organisationsfolk og andet godtfolk.

Et tweet i efteråret 2017 fra Claus Hjortdal om, at ingen gad kommentere, at danske elever  
klarede sig rigtigt godt i den seneste PISA -undersøgelse om elevers evne til at samarbejde:

2027

Mellemledere

240

Øvrige

Aktive medlemmer, ekskl. pensionister.

ÅRETS 
TWEET


